
 

NIKOGO NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ 
Organizatorami protestu pod hasłem Dość Lekceważenia Społeczeństwa są wszystkie 
reprezentatywne ogólnopolskie centrale związkowe: NSZZ Solidarność, OPZZ i FZZ. Zaproszenie 
skierowano do wszystkich, którzy nie zgadzają się z arogancką, antypracowniczą 
i antyobywatelską polityką obecnego rządu. 
To ten rząd tak znowelizował Kodeks Pracy wydłużając okres rozliczeniowy i wyprowadzając 
elastyczny czas pracy, że Polacy pracując coraz więcej na rozkaz, będą zarabiali jeszcze mniej. 
Elastyczny czas pracy to nic innego jak zabranie pracownikom dodatków za nadgodziny. Ten rząd 
zablokował prace nad obywatelską ustawą o płacy minimalnej, dopuścił do upowszechnienia na 
niespotykaną w Europie skalę umów śmieciowych. Słowem pozbawił pracowników stabilnego 
zatrudnienia. Jednocześnie zataił w kampanii wyborczej zamiar wydłużenia wieku emerytalnego 
do 67 lat, a potem zablokowała możliwość przeprowadzenia referendum w tej sprawie, ignorując 
wniosek podpisany przez 2,5 mln Polaków. Tymczasem takiego referendum w sondażach 
domagało się blisko 80 proc. obywateli! 

Dlatego wszyscy powinniśmy powiedzieć stanowczo: 
DOŚĆ LEKCEWAŻWNIA SPOŁECZEŃSTWA! 

Dość lekceważenia nasz wszystkich, naszych rodzin i przyszłości naszych dzieci! 
Każdy może to zrobić biorąc udział w sobotę 14 września 2013 w ogólnopolskiej manifestacji 
w Warszawie, która przejdzie pod Sejmem i Pałacem Prezydenckim na Plac Zamkowy. Będzie ona 
kulminacją czterodniowych protestów, które rozpoczną się 11 września demonstracjami pod 
sześcioma ministerstwami (pracy, skarbu, zdrowia, gospodarki, transportu, spraw wewnętrznych), 
a następnie przeniesie się pod Sejm, przed którym stanie związkowe miasteczko namiotowe. 

DOŁĄCZ DO NAS! 
NSZZ Solidarność Fiat Auto Poland 
organizuje wyjazd na manifestację do 
Warszawy. Wyruszamy w sobotę 
14 września z Bielska-Białej o godz. 3.30, 
natomiast z Tychów o godz. 4.15. 
Udział w manifestacji mogą wziąć udział 
nie tylko członkowie związku, ale także 
ich rodziny oraz wszyscy, którzy 
zdecydują się walczyć o swoje prawa oraz 
przyszłość własnych dzieci. 
Wyjazd jest bezpłatny. Zapewniamy 
wszystkim przejazd w obie strony, 
ubezpieczenie oraz wyżywienie (ciepły 
posiłek). Zapisy przyjmowane są codziennie 
w związkowych siedzibach: 
Bielsko-Biała tel. (33) 813-27-51 
Tychy tel. (32) 217-96-98. 


